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Бележка на редактора
Сигурно сте чули за последния виц, че
преди Деня на благодарността трябва да
преместите кантара с 5 паунда назад. Дано да са
Ви били достатъчни. Говорихме си с приятели,
че този ден се празнува от много етнически
групи в САЩ. Оказва се, че можем да се
обединим - около трапезата. Какво друго можем
да направим, за да не се случват събития като
тези в Париж или масовите убийства в САЩ?
Ноември ни донесе и първия сняг. Есента е
доста щедра с топло време, така че беше време
за снежинки. Изненадани на този ден - 21
ноември бяха само любителите на слънчевата
певица Деси Добрева, решили да пътуват в
снежната виелица, за да отидат на концерт. На
вратата ги очакваше организаторът Николай
Аличев с новината, че певицата я няма, тъй като
полета от Чикаго е отменен заради лошото
време. И докато се чудех защо във времето на интернет и различни социални мрежи
за комуникация не знаехме за това по-рано, пристигна цяла група почитатели от
градовете Кливланд и Колумбос от съседния щат Охайо. Те бяха пътували над 4 часа,
защото искаха да чуят талантливата Деси Добрева. Дори и най-игривите песни, които
пускаше DJ Emo не успяха да намалят разочарованието на тези гости.
Повече късмет имаха любителите на театралното изкуство, които успяха да
гледат пиесата „Г-н Ганьо Балкански“ макар и седмица след обявената дата. Можете
да прочетете интервю с Ивайло Калоянчев на страница 6.
На 13 декември предстои да видим и чуем любими изпълнители от група
„Тоника Домини“ . Традиционният Коледен концерт на децата от училище
„България“ е на 19 декември. За повече информация прочетете обявите по-долу. За
Нова Година ще има българско събиране в Commerce Township, организирано от
Нели Асенова.
Весели преживявания и не забравяйте да ни пишете на info@BulgariansinDetroit.com.
Даниела Начева
редактор на в-к «Българите в Детройт»

СТРАНИЦА 2

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 12, 2015

Концерт на Тоника ДОМИНИ на 13 декември

Ако сте почитатели на българската естрада, не може да
пропуснете най-симпатичния й състав!
Заповядайте на концерт на Тоника Домини от 18:00 часа в
Holy Ghost Orthodox Church на 38500 Ryan Rd, Sterling Heights, 48310
Вход: $30 (до 10 декември)
На вратата: $35
За пенсионери: $20
За деца (10г. - 16г.): $10
Ще се предлага вкусна скара с гарнитура и салата $15
(с поръчка до 10 декември), безалкохолно и кафе.
Пригответе се за една незабравима вечер,
която ще ни върне обратно в младините!
За повече информация и резервация:
Нели 248-802-6947
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БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
И УЧИЛИЩЕ “БЪЛГАРИЯ”

представят

Децата от училище «България» ще представят
популярни български песни, стихове и народни танци
Коледен базар ”Сръчните ръце на българина”
Българска скара $10 с предварителна заявка
на имейл: info@BulgariansinDetroit.com
Дядо Коледа и Снежанка ще
раздадат подаръци на
децата от училището
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Най-хубавия подарък: семейство за Коледа
Най-новите ученици в училище
„България“ са децата Елизабет на 7
години, Уинстън на 8 г. и Чарли на 10 г.
Те са осиновени от Сали и Томас Бенет
Олзан, които живеят в Рочестър Хилс,
Мичиган. След повече от година
подготвяне на документи и чакане, през
октомври семейството пътува за втори
път до България и се връща с децата. Те
са братчета и сестричка по рождение и
затова сем. Бенет решават да ги
осиновят всичките. Децата се адаптират
бързо, учат англисйки и посещават
българското училище в Трой в събота.
Благодарение на добрите сърца
на Сали и Томас, трите български деца
ще имат най-хубавия подарък за Коледа
- семейство!

На летището в София

БЕЛ. РЕД.
Децата с цветя за рожденния ден на
мама, който празнуват в София
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Ивайло Калоянчев: „Бай Ганьо е жив, вечен“
След поредица от перипетии, които за малко да провалят предствлението, Бай Ганьо оживя пред
българска публика в Детройт. Срещата с колоритния герой на Алеко Константинов предизвика
въодушевление, смях и размисъл сред жадуващата да се докосне до българско изкуство аудитория.
Приключенията на г-н Ганьо Балкански пренесоха зрителите в далечната 1891г., чиято реалност
безпардонно наподобява нашето съвремие с ежедневния триумф на отдавна надхвърлилата
карикатурните измерения Байганьовщина.
Актуалността на Бай Ганьо – колкото парадоксална, толкова и неоспорима – бе чудесно
пресъздаден от гостуващата група артисти от Общински драматичен театър „Невена Коканова“ –
Дупница и Сатиричния театър. Въпреки умората и недоспиването заради натовареният си график,
актьорите показаха най-доброто от таланта си, осъществявайки директен контакт с публиката. Нещо
повече – след края на пиесата те разказаха за най-новите премеждия на Бай Ганьо до Чикаго. Оказа
се, че за да пристигне при българите в САЩ и Канада Алековият герой, Славчо Пеев и Ивайло
Константинов прекарват четири дни в американското посолство в чакане на визи. Само няколко часа
след като получават заветните документи, девет членният състав е вече в самолета откъдето започва
истински театрален маратон. Срещите с родната публика в Чикаго, Отава и Монреал са колкото
щастливи, толкова и изтощителни, и без малко да костват гласа на Ивайло Калоянчев. За да пази
гласа си, пътуването на актьора до Детройт преминава в мълчание, а публиката го чува благодарение
на миниатюрен микрофон, закачен за сценичния му костюм. Напълно достатъчен, обаче, за да чуе
незабравимите и печално актуални финални думи на Бай Ганьо: „ ...Може да си викат някои, че на
Бай Ганя му е минало времето, ама на, ей ма, тук съм, жив съм, ваш съм!“.

Ето какво разказа Ивайло Калоянчев за нашите читатели:
- Г-н Калоянчев, как Ви посрещна българската публика в САЩ и Канада?
- Играем тази постановка отдавна в България, но тук емоцията е друга, стихийна – бяхме
посрещнати невероятно. Българите в САЩ и Канада ни подготвиха хубава изненада чрез силната
емоция, с която ни посрещнаха и почувстваха. Толкова много ни хареса публиката, че се надяваме да
дойдем пак.
- Героят на Алеко Константинов, Бай Ганьо, е сред най-колоритните образи в българската
литература. Актуален ли е днес?
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Ивайло Калоянчев: „Бай Ганьо е жив, вечен“
- Аз винаги съм казвал и продължавам да
твърдя, че Бай Ганьо е вечен. Алеко
Константинов го е описал по начин, показващ,
че всички ние носим негови черти. Този, който
казва, че никога в живота си не е постъпил
поне един път като него, послъгва. Бай Ганьо е
жив, вечен и нещо повече – той си е наш.
Хубаво е да го познаваме и да се учим от него
как не бива да постъпваме в живота.

- Как се роди и осъществи идеята да
представите „Бай Ганьо Балкански“
зад граница?
- Идеята са роди по много интересен път. Играхме постановката в Карлово и докато се
приготвяхме да си тръгваме след нейния край, две жени се затичаха към нас. Комплиментите им за
играта на артистите бяха придружени с покана да представим пиесата в Канада. „Е, как да дойдем в
Канада?!“, питаме ние, а те отговарят: „Няма страшно, ние ще ви поканим.“ Оказа се, че едната от
тях е омъжена за собственика на българското радио в Канада, който уреди турнето ни там.
След като постепенно нещата за пътуването ни до Канада се задвижиха и се разбра, че ще
пътуваме дотам, Петя Романова от фондация „Експертни инициативи“ ни покани да представим
представлението и в САЩ. С радост приехме поканата и след като успяхме да извадим работни
визи, ето ни тук.
- Бай Ганьо Балкански е една от емблематичните роли на баща Ви, големия актьор Георги
Калоянчев, с която той живее в паметта на публиката. Предизвикателство ли беше да
стъпите в неговите обувки?
- Да, предизвикателство беше. Преди да почине баща ми не можеше да се движи. Спомням си, че
му бях занесъл диск със запис на постановката с моето изпълнение на Бай Ганьо. Той гледа, гледа и
накрая ми каза: „Абе много хубаво, браво...но искам да ти кажа, че ти можеш да играеш по-хубаво от
мен, можеш да играеш и по-лошо от мен, но като мен не можеш!“ Така че всеки от нас представяше
неговия си Бай Ганьо.
- А с какво Вашият прочит и подход към героя са по-различни от тези на знаменития Ви
баща?
- Всеки от нас има своя натурел и своя идентичност, и всеки пристъпва към образа от своя гледна
точка. Гледал съм много пъти героя на баща ми и виждам как в различни ситуации двамата сме
подхождали различно към характера. Това е нормален процес – всеки човек реагира по различен
начин в една и съща ситуация. А и всеки артист влага собствената си интерпретация, емоции и
чувства в образа, който представя.
- В свое интервю споделяте, че „...и до днес, когато ме представят някъде, винаги казват, че
съм синът на големия Георги Калоянчев. Сравнението е неизбежно.“ С какво Ви помага или
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Ивайло Калоянчев: „Бай Ганьо е жив, вечен“
пречи неизбежното сравнение с именития Ви баща?
- Сравнението не ми пречи с нищо, аз съм свикнал с него. По-скоро ми помага това, че съм се
учил от баща си. Учих се от него, гледайки какво прави на сцената, как го прави и защо го прави.
Когато навремето за първи път тръгнах да кандидатствам във ВИТИЗ, той дори не знаеше. Преди
повторното ми кандидатстване на следващата година ми каза следното: „Изиграй нещо пред мен да
те видя и кажа дали ставаш или не ставаш защото единственият човек, който ще ти каже честно дали
ставаш за актьор, съм аз. Ако едни ме мразят, ще ти кажат, че не ставаш. Ако други ме обичат, за да
се подмажат ще кажат, че ставаш. Така че единственият, който честно ще ти каже, съм аз...“
- Играли сте 16 години заедно с баща си в Сатиричния театър, включително в пиесата
„Бай Ганьо Балкански.“ Как протичаше съвместната ви работа?
- Трудно ми е да опиша колко интересно беше да наблюдавам работата на баща ми. Като всеки
артист, и той имаше свой начин на работа. Той ме е учил много, но по-интересното е, че и той се
учеше от мен. Например, ако някой път му кажех да пробва някой монолог по различен начин, все си
мислех, че ще ме отреже. За моя изненада, на следващата репетиция виждах, че го прави по начина,
който предлагах.
- Освен Бай Ганьо, коя друга роля на баща си бихте изиграли?
- От суеверие не ми се ще да правя планове, но ми се иска да изиграя Големанов на Стефан
Костов.
Анелия Петрова

Дигитален театър
Дигитален театър е платформа за сценични изкуства, която има за цел да разпространява
и популяризира българския театър, кино, музика и танц, както сред почитателите на сценични изкуства в
България, така и сред широката българска аудитория зад граница.
Съдържанието на платформата е достъпно във формат Video-on-Demand (видео при поискване) или Live
Streaming (излъчване в Интернет чрез заснемане на живо).
Дигитален театър предлага бърз (в рамките на няколко минути) и удобен начин за използване на
услугата, като гарантира високо качество на картина и звук.
Всеки потребител с достъп до Интернет има възможността да се наслади на театрално представление
или друго културно събитие, заплащайки чрез сигурен стандартен електронен метод своя "дигитален
билет", което му дава пълна свобода във времевия диапазон и начина на гледане на избраното от него
съдържание.
На телевизора, включен към вашия смартфон, на вашия лаптоп или настолен компютър, в желания
формат по иновативен, удобен и по-достъпен от всякога начин, българските сценични изкуства ще
влязат в дома ви с много емоции.
Контакти:
България: info@digitaltheatre.bg
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Произведения на Йовков на аудио книгa
Сайтът за качествени аудио книги на български език
Audioknigi.bg обогатява асортимента си от класически
български произведения в аудио формат.
Предлагаме на вниманието на клиентите си
компилация със събрани произведения на Йордан Йовков,
която включва:
"Йордан Йовков - събрани произведения" съдържа:
• "Вечери в Антимовския хан"

• "Край Места"
• "Чифликът край границата"
• Събрани разкази Част 1 ("Песента на колелетата", "Последна радост", "Албена",
"Другоселец", "Серафим", "Шибил", "През чумавото", "Индже")
• Събрани разкази Част 2 ("Два врага", "Имане", "По жицата", "Белите рози", "Вълкадин
говори с Бога", "Женско сърце")
• "Ако можеха да говорят"
• "Старопланински легенди"
Произведенията четат актьорите Стоян Алексиев, Стефан Младенов и Звезделин
Минков, като на сайта ни могат да се чуят и откъси от тях.
Комплектът е подходящ както за всички любители на класическата българска
литература, така и за учениците, тъй като съдържа задължителни за изучаване творби.
По повод 135 години от рождението на Йовков, той се предлага на промоционална
цена с 20% отстъпка. Компилацията "Йордан Йовков - Събрани произведения" може да
закупите само от Audioknigi.bg на цена от 56 лв.
Всяко едно от произведенията, влизащи в комплекта, може да бъде закупено и
поотделно.
Напомняме ви, че на сайта ни можете да разгледате и други предложения за класически и
съвременни аудио книги, както и за детски аудио приказки.
Приятни мигове с аудио книгите!

www.audioknigi.bg
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Зимни забавления в Детройт
Noel Night
Dec. 5
More than 70 institutions, including the Detroit Institute of Arts, the Michigan Science Center, the
Charles H. Wright Museum of African American History, the Detroit Historical Museum and the
Detroit Public Library, will open their doors to the public free of charge during this Cultural Centerwide holiday open house. Activities include horse-drawn carriage rides, holiday shopping, family
craft activities and performances by more than 200 area music, theatre and dance groups. The
evening’s festivities will culminate with a community sing-along on Woodward Avenue led by the
Salvation Army Band.
От 1:00- 4:30 в Community Arts Auditorium, 450 Reuter Mall, Wayne State University, ще
има концерт в подкрепа на местни организации с нестопанска цел.
Предвидено е българското участие да бъде между 3:00 и 3:30 часа.
The Arab American National Museum, The Annex
13624 Michigan Avenue, Dearborn, Michigan 481261
December 12, 2015, 2:00 p.m.
Christmas Party
A family-focused community celebration with seasonal crafts, cookie decorating, plus a photo with
Santa Claus! Presented with the Orthodox Basilica of St. Mary, Livonia
Holiday Walk at Meadow Brook Hall
Nov. 27-Dec. 23
Walk the 110-room Tudor revival-style mansion as it’s aglow with historic and holiday treasure. In additional to the tour, there are several special events available, including breakfast and dinner with Santa, an
evening stroll under the stars and a holiday tea.
Holiday Nights in Greenfield Village
Dec. 4-6, 11-13, 17-23 and 26-28
Step into a Christmas card from the past at Holiday Nights, where you’ll find lantern-lit paths, costumed
presenters, horse-drawn wagons and Model T rides and Santa with live reindeer. A spectacular fireworks
display provides a dazzling finale to each evening.
Winter Wonderland at the Edsel & Eleanor Ford House
Friday and Saturday evenings in December
Experience the magic of the holiday season as you walk under a canopy of twinkling lights on the Edsel &
Eleanor Ford House grounds. Sip hot chocolate around a fire and share your wish list with Santa in his
South Cottage Workshop too.
Wild Lights at the Detroit Zoo
Nov. 20-22, 27-29
Dec. 4-6, 11-13, 18-23, 26-31
Experience the magic of the Detroit Zoo in winter as you take in the lights and the sights and enjoy holiday
entertainment and activities for all ages. More than 5 million LED lights will illuminate trees, buildings and
more than 100 animal sculptures throughout the front of the zoo.
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НЕКА СЕ ОБИЧАМЕ ВЪПРЕКИ, А НЕ
ЗАЩОТО! САМО ТАКА ЩЕ СПАСИМ
ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЗЕМЯТА СИ – ТОВА Е
ПОСЛАНИЕТО МИ НЕ САМО КЪМ
БЪЛГАРИТЕ В АМЕРИКА, А КЪМ ВСИЧКИ
ХОРА ПО СВЕТА
Мария Филипова-Хаджи
журналист-писател-преводач
Мария Филипова-Хаджи е родена на 31.05.1954
г. в с. Ситово, Ямболско. Завършила е Рускотатарска филология в Ташкент (Узбекистан )
и Руска филология и журналистика в ПУ
"
Паисий Хилендарски"- Пловдив. Живее в
Пловдив от 1974 г., където е работила
отначало в производството на
микродвигатели, после като преподавател по
руски език и литература, журналист и
възпитател в детска педагогическа стая.
Членува в Дружеството на пловдивските
писатели от 1992 г. От 2001 г. е емигрант в
страните на Европа (Германия, Испания, Гърция, Кипър) и се занимава с писане. През 2006 г.
става един от създателите и редактор на първия емигрантски вестник в Кипър - "
Българският
вестник"
. Автор е на стихосбирките "
Крило на пеперуда"(1992), Н
" а дъното на изгрева"(1996) и
"
Корона за птици"(2000). На гръцки издава сборника с разкази "
Και δεν μ’ αφηνει ο Θεος"("
...И не ме
оставя Господ..."
; Кипър, 2009). Превеждала е отделни стихотворения от руски на български
(Мухаммад Солих, Герман Ходирев, Максимилиан Волошин), а също - от гръцки на български и
от български на гръцки - стихове, разкази и приказки за деца. Публикувала е в литературни
издания в България, Узбекистан и Гърция. В момента живее в Пловдив, пътува често до Солун
и членува в Съюза на писателите в Северна Гърция (ЕЛВЕ).
- Родена сте в Странджа, след това сте тръгнали към Средна Азия, минали сте през Кипър,
Австрия, Испания, Гърция, Америка, водили сте изключително динамичен живот. Откъде
тази страст към пътуването?
- Когато някой ми задава въпроси, отнасящи се до личния ми живот, ми прави голяма услуга - така
и аз се опознавам. Защото най-често ме питат за неща, за които аз никога не съм се сещала да се
запитам, а отговаряйки – се изучавам и се преоткривам. Освен това, винаги се старая в отговорите
ми хората да намерят едно семенце за размисъл, нещо полезно са тях самите, чрез моите думи да
навлизат в една вселена, да търсят, да си задават нови въпроси – до безкрай. Иначе, кому е потребен
моят живот само като факт? Никому. Но ако в думите ми откриете нещо за себе си – това вече е
находка!
Ето сега този ваш въпрос аз никога не съм си задавала и с него се връщам в годините, за да
потърся отговор, който и за мен е интересен. Вероятно защото съм родена в едно малко и бедно
селце на Странджа планина, което зиме не се виждаше затрупано от сняг, а лете – от прахоляк.
Когато мама ме водеше през ваканциите в Ямбол при баба, там виждах един различен свят – други
улици, други къщи, хората бяха някак все празнични, няма ги стринките със забрадки и сукмани,
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нито пък каручки и козички - и аз всичко разглеждах като шарена книга. Дори веднъж една
приятелка ме заведе в един жилищен блок, за да се возим на асансьор, какъвто аз видях за първи път.
Сигурно тогава в душата ми се е отворил глад и жажда да видя още и още... Но помня, че колкото и
нови неща да виждах, сякаш винаги имах нужда от едно завръщане,
в което да си поема дъх. Това обяснява магията на родното място,
което се явява като акумулатор, където се зареждат тяло и душа, за
да продължа пътя си.
Има и нещо друго: човек или върви по пътя на съдбата си
като навит с пружина, или сам си програмира пътя – и в двата случая
той не осъзнава това. (Тук не става дума за проектиране на
обикновени събития от днес за утре.) Та нали сме наследили
нещичко от своя Създател – програмирани сме да можем да
програмираме – било то материални или духовни блага, тоест,
видими с телесно око и осезаеми с духовно око. Например, когато
съм разглеждала големия град и съм се възхищавала на това, че е
различен от бедното ми селце, така без да знам съм програмирала
пътя, който трябвало да извървя по-късно. Това, разбира се, е само
една моя теория, която за да мине през мисълта ми сега, значи не е
случайно – минала е за да ми даде някакъв отговор, или да ми
покаже пътя към такъв. Във всеки случай, всяка дреболия от живота
ни има смисъл и не се случва случайно или ей така, само като кадър.
Някои от тези кадри много по-късно се връщат в съзнанието ни, за
да ни дадат отговори, нужни за по-нататъшното пътуване на
мисълта. Защото мисълта се развива – пътувайки, мислейки,
разсъждавайки.
Не само пътуванията ми в детството до големия град, много
ми е дала литературата, книгите – за тази СТРАСТ КЪМ
ПЪТУВАНЕТО. Научих се да чета преди училищна възраст и мама
ми носеше книжки от града, в които дори картинките в тях
показваха в колко по-различен свят съм родена.
И аз започвах да мечтая да видя тези светове от нарисуваните
картинки.
Имах една книжка „Узбекски народни приказки”. С такова
любопитство разглеждах рисунките с чалми, шарени пиаложки,
щанишки (шалварки), децата на тези картинки бяха, както казваме
ние „с дръпнати очички”, тоест от друга раса – и аз много исках да
видя как изглеждат тези деца отблизо. Разбира се, този интерес си
остана в детските ми книжки.
Но едва след години, когато ректорът на института в Ташкент
ме попита: „Защо не отидохте да учите руска филология в Москва или Ленинград (Санкт
Петербург)”, аз се сетих за моята детска книжка с узбекски приказки и му разказах, че мечтата ми от
детството се е сбъднала. Изобщо не е така. Интересът ми беше само докато съм чела книжката, после
напълно забравих за това. И как така се сетих за тази книжка след толкова години? Тя сама се върна
в съзнанието ми. Сама ли? Кой знае! Може би тогава съм програмирала тази мечта и тя ми напомни
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за себе си. Странна работа. Това са само теории, никой не
може с точност да каже дали е така.
Не знам дали с тези размисли отговорих на
въпроса ви, но тази СТРАСТ КЪМ ПЪТУВАНЕТО се е
програмирала от моето общуване с малки и незначителни
неща, които са намерили отворени сетивата ми и са се
настанили там, за да ме водят към разни светове. И
колкото повече мисля за това, толкова повече се оплитам
в лабиринтите на собствената си мисъл, та дори не ми се
иска да изляза от там.

- Разкажете ни малко повече за целта на тези
пътувания.
- Замислям се над този въпрос сериозно и се чудя: защо
ли трябва да описвам целите си – те дали някого
интересуват? Казвам това не за да върна въпроса ви, а
защото никога не ми е минало през ума, че това за някого ще е интерес. Всеки си има негови пътища
и за мен винаги е било по-интересно КАК се върви, а не КЪДЕ се отива. Защото от това КАК зависи
и КЪДЕ ще стигнеш. Никой не знае къде отива, ние само си мечтаем нещо и вървим... Моите цели
винаги са били само един повод да тръгна на някъде и подсъзнателно съм си знаела, че поводът ме
води. Всичко останало е моето любопитство, моето очакване какво ще се случи и удоволствието да
наблюдавам хората и техните творения, да потъвам в размисли по това, което срещам по пътя си.
Мисълта ми често „куцука” – лута се между определени различия, като например: тесните улички по
островите на Гърция, където дори на тротоара от две стъпки е посадено дърво и трябва да слезеш на
платното, за да го заобиколиш и съответно широките улици на Мадрид, по които се движат осем
колони коли. Или пък – как по центъра на една европейска столица като Никозия има най-много 3-4
етажни сгради, а в друга европейска столица като Париж, Берлин – свят ти се завива от величие на
сгради, да не говорим за Ню Йорк и Вашингтон... или пък за сгради в Средна Азия, където някои
покриви приличат на засукани чалми... На пръв поглед, ще кажете, че какво толкова, това са
различни стилове, съобразени с географията, или пък с историята на местното население. Да, но
точно в това са вградени характерите на хората, точно в тези уж видими, а невидими неща има
съдбовни знаци, чиито азбука не знаем и си оставаме неграмотни, за да изчетем това писмо.
Ей затова сякаш заобиколих да кажа за ЦЕЛТА НА ТЕЗИ ПЪТУВАНИЯ, защото тя е само един
начален подтик да тръгнеш – може веднъж да е служебна командировка, друг път да е екскурзия,
трети път да е личен бизнес – всеки тръгва заради нещо. Това никак не е важно вече за мен. Защото
по някакъв начин съм си свършила работата, но тези пътувания ме направиха друг човек, те
проектираха в мен ново мислене и затова ви говоря така. Важно е за мен човек да върви по света с
отворени очи и да учи азбуката на всичко, което срещне по пътя си. Разказвала съм подробно в
други интервюта за тези пътувания, но не само за да не се повтарям сега, а и защото преосмислям
пътуванията си и след време ги гледам от друг ъгъл.
Затова търся такъв отговор, който да е полезен на онези, които ще го четат, думите ми да
събуждат мисълта и да я развиват, а не просто да поднасям някаква случка.
Очаквайте продължението в другия брой на вестника.
Въпросите зададе: Антоанета Бейм

СТРАНИЦА 13

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 12, 2015

Нова книга
Литературният алманах “Маскарад” с подзаглавие:
“Истината през перото на творците” e създаден по
инициатива на творчески съюз “Творци без граници”.
Идеята изминава дълъг път докато се претвори в реална
книга от 360 страници, включващи 45 автори от цял свят.
Съставител и редактор на сборника за литература и
изкуство на социална и политическа тематика е Райна
Недялкова-Качулкова от Чикаго, родом от Бургас, която
сподели мотивите за създаването му:
„Тази книга не е просто сборник с творбите на
различни автори, не е просто идея или осъществен
проект. Това е истината за настоящето, близкото и
не толкова близко минало, пресъздадена през
перото, но и през сърцата на авторите,
действителността такава, каквато е била и каквато
е – изживяна и изстрадана. Това е любовта към
Родината, но и гневът към политическата система.
Това е сарказмът към живота, но и надеждата за
борба. Това е онзи стремеж към непримиримост,
който има единствено предназначение – да извърши промяна: промяна в
мисленето, промяна в действията, промяна в начина ни на живот.
В този смисъл тази книга е история. История, която започва с поемите на
Илия Консулов, които ни връщат в далечната 1950 година, за да достигне до
събитията от последните години. Тази книга има за цел да съхрани истината за
нашето съвремие и да бъде преграда срещу късата памет на хората. Защото
историята и събитията се повтарят, грешките също, единствено поради късата
памет.
Докато съставях тази книга, в колажите на Камелия Мирчева с изумление
открих, че политиците от 2008 година са в управлението и сега. Тези, които бяха
свалени от власт бяха избрани на следващите избори. Как всичко се върти в
един омагьосан кръг, как добре създадената и работеща система обслужва
политическата върхушка и целенасочено поддържа ниво на бедност на
останалата част от хората в България. Останалата... онази част, която все още
съществува и оцелява.
Всъщност ти, читателю, четейки тази книга сам ще откриеш приликите през
годините. Съвсем съзнателно авторите са отбелязали датата на написване на
творбите. И може би ще се запиташ: Защо всичко се повтаря, защо същите хора
вършат безнаказано същите неща години наред, може би ще си зададеш още много
„защо”? Може би, давайки си сметка къде е твоето място, твоето участие, твоята
позиция, ще намериш и отговорите на тези „защо”. Защото в маскарада на този
живот запазването на личностните ценности, съхраняването на българския език и
култура, и не на последно място, оцеляването на българския род са онези важни
„защо”, заради които си струваше труда да бъде създадена тази книга. И заради
което авторите, преодолявайки страха, поставиха своите имена под творбите си.
В тази книга няма увъртане, няма псевдоними, няма измислици. Има само
истина. Истината, която има едно единствено предназначение – да съхрани
паметта.“
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По червения килим
Ако трябва да бъда откровена ще си призная,
че бях скептично настроена и отидох с
предубеждение на гостуващия ни театър „Г-н Ганьо
Балкански“. Великият Георги Калоянчев се
превъплати в ролята на Бай Ганьо и създаде
емблематичния образ на Алеко Константиновия
герой. Мислех си, че ще е чисто плагиатство и
нескопосно посегателство за всеки следващ артист,
който се опита да влезе в този образ – запазена
марка за големият, починал вече Георги
Калоянчев. Вечна му памет. Каква обаче се оказа
голямата ми изненада? От до болка познатата вече
постановка беше създадена една нова,
осъвременена интерпретация, която в никакъв
случай не ограбваше и не омаловажаваше
основната фабула на романа. Духът на героите
беше запазен, но пречупен през призмата на
нашето съвремие. Простащината, меркантилността
От ляво: Ивайло Калоянчев,
и далавераджийството в постановката бяха
Емилия Димитрова, Светослав Пеев
завоалирани и омекотени с парвенюшко лустро.
„Авантата, чиста печалба“ би могло да бъде мотото
на пиесата. И на фона на това ново режисьорско решение, блестеше едно невероятно
актьорско изпълнение. Синът Ивайло Калоянчев, излязъл от сянката на голямата слава на
известния си баща, доказа безспорен талант и надмина всичките ми очаквания. Генно
унаследения му талант очарова публиката, доказателство, за което бяха постоянните
ръкопляскания по време на постановката.
Съвременната звезда на българското кино Ивайло Захариев излезе от образа на
Мартин от сериала „Под прикритие“ и перфектно се превъплати в ролята на
притеснителния, деликатен и честен младеж, живеещ в чужбина. Този талантлив чаровник
прояви магнетизма си и след представлението, като позира за снимки с всички желаещи.
Същото удоволствие ни доставиха и останалите осем участници. Познатият ни от много
години директор на театъра Славчо Пеев разказа за перипетиите, които е трябвало да
преодолеят, за да успеят да реализират турнето и ни доставят удоволствието да се докоснем
до тяхното изкуство.
Бих искала да благодаря от сърце за положените усилия на Българския културен
център в Детройт и на организаторката от Чикаго Петя Романова. Нека си пожелаем да ни
радват с повече такива срещи с българското театрално изкуство.
Емилия Димитрова
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Уникални бижута
Уникални, ръчно изработени
аксесоари и бижута на Диана
Чолакова се продадоха на
благотворителен търг миналия месец
по време на RAINN Fashion on
Common Ground - Runway and Trunk
Show в Детрой. RAINN е найголямата в САЩ организация за антисексуално насилие и е една от "100-те
най-добри организации за
благотворителност в света". Тя
провежда множество благотворителни
вечери и на една от тях (каквато бе
тази) продава изделия на найталантливите в Метро Детройт
дизайнери. Средствата от продажбата
на билетите, на модните тоалети, бижута и аксесоари, са предназначени за подпомагане на сексуално
малтретирани деца и жени.
Талантливата дизайнерка Диана Чолакова бе селекционирана да участва в търга с шест свои плетени
на една кука произведения. Някои от тях са колие, маска за лице, гривна-ръкавица и три комплекта с колиета,
обеци, гривни и диадема.
Ръчно изработените бижута на Диана придизвикали голям интерес и всички били изкупени.
Дизайнерката е получила покана за участия и в други шоута, които са под знака на тази благотворителна
организация.
Можете да видите изделия на Диана Чолакова на

Фейсбук страницата Diana's FairyTale Jewelry.

Този комплект от диадема и обеци,
плетени на една кука и ръчно изработени
от Диана Чолакова, бе продаден на
благотворителния търг.
Цената e стартирала от $200.
Модел: Аманда Джейн Пейтън

Снимки: Мария Попиванова
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Покана за Нова Година
Скъпи приятели,
заповядайте да посрещнем идващата Нова Година с радост и светли чувства.
Трапеза, отрупана с мезета и изискани питиета. Хайде всички да се повеселим на
31.12.2015 от 20:00 часа!
Ще ви очакваме да посрещнем Новата 2016 година заедно!
Multi Lakes Conservation Walled Lake
3850 Newton Rd, Commerce Township, MI 48382
Вход за възрастни: $40
с резервация до 12.26, след това $45
Вход за деца от 15 до 18 години: $20
с резервация до 12.26, след това $25

МЕНЮ:
САЛАТА:
Букет
ПРЕДЯСТИЕ:
луканка и филе “Елена”
ОСНОВНО ЯСТИЕ: свински стек, татарско
кюфте, вита наденица, пилешки флейки
и две гарнитури
ДЕСЕРТ:
Торта „Гараш“ или Тирамису, Безалкохолно, кафе и шампанско.
Новогодишната програма включва томбола и конкурс за най-добре танцуваща
двойка. Дядо Мраз ще пристигне и при нас с голям чувал с подаръци за децата.
Очаква ви една изключителна вечер, изпълнена с много музика и танци до зори.
Побързайте с обажданията, местата са ограничени.
Очакваме вашите обаждания на телефон: 248 802 6947 Нели

Българско бебе
Най-новото българско бебе се казва
Anthony Karaatanasov. Роден е на 30
октомври с тегло 7.2 pounds и дължина
20 inches.. Щастливите родители са
Ирина и Атанас, които живеят в
Rochester Hills. Да се порадват на бебето,
от България са дошли баба Ани (на
която е кръстено) и дядо Гроздан.
Честито!
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Шивашкото ателие на Галя Кожухарова е с работно време
всеки ден от 10:00 – 7:00
с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2047 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310
Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/galiasalterations
Ателието предлага изработка на женско и детско облекло по
поръчка на клиента. Поправки на мъжки, дамски и детски дрехи.
Подобрения за вашия дом - възглавници, пердета, дамаска на
мебели. Поправка на сватбени рокли и аксесоари.
Като дългогодишен учител по математика, Галя също
предлага индивидуални уроци по математика за ученици и
студенти. Българската й диплома за висше образование е
приравнена според стандартите в САЩ
на бакалавър и магистър по математика.
Нейните уроци са гаранция за отличен успех!

Neterra.tv е на двойно по-ниски цени през
целия месец декември!
Наслаждавай се на богат избор от над 50
български телевизионни канала, гледай
златната класика на българското кино и слушай
БГ музика на половин цена!
През септември , ако се абонираш за Neterra TV, ще
получиш 50% отстъпка от избрания от теб
абонамент:
1 месец Neterra TV – $7.45 вместо $14.90, 6 месецa Neterra TV – $37.45 вместо $74.90
12 месецa Neterra TV – $67.45 вместо $134.90, 24 месецa Neterra TV – $107.45 вместо $214.90
Гледай качествена българска телевизия на всички твои устройства от целия свят и бъди по-близко до
родината! Вземи своята отстъпка СЕГА! Благодарим ти, че си част от нас!

www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани
допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.
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Адвокатски услуги
Тони Вълчанов, JD, MBA
Attorney & Counselor at Law
Bankruptcy

Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate
Immigration & Naturalization
Taxation
Business Planning & Entity Formation
Landlord - Tenant Disputes
Loan Modifications & Real Estate Transactions
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Българска фирма за кулинарни продукти
За вашето удобстсво отвори врати

Nessie Foods е кетъринг и
кулинарен магазин, който извършва
организирано хранене по поръчка,
както и по изготвено от клиента
меню.
Нашата главна мисия е предоставяне и популяризиране на българска
традиционна кухня - пъстра палитра от нашите географски особености,
бит, обичаи, и религия.
Ние приготвяме, предлагаме и доставяме разнообразно меню и
кетъринг услуги за вашия дом, офис или мероприятие.
Продуктите се приготвят в нашата професионално обoрудвана
кухня, която ни позволява да изпълняваме поръчките бързо и качествено.
ПРЕДЛАГАМЕ:
БАНИЦИ - МАЛКИ И ГОЛЕМИ, НА ХАПКИ, ВИТИ И ТРИЪГЪЛНИ ПАРЧЕТА (С
БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ, ТИКВА, ЯБЪЛКА ИЛИ СПАНАК)
ТУТМАНИЦИ - ВИТИ И ДРУГИ
БАКЛАВА
СУПИ - ТОПЧЕТА, ПИЛЕШКА, ЗЕЛЕНЧУКОВА, ТЕЛЕШКО ВАРЕНО, ШКЕМБЕ ЧОРБА,
АГНЕШКА И ДРУГИ
САЛАТИ - ШОПСКА, МЛЕЧНА, ЖЪТВАРСКА, КАЛУГЕРСКА, РУСКА, ЗЕЛЕВА,
ВЕЛИКДЕНСКА И МНОГО ДРУГИ
ГОТВЕНИ ЯСТИЯ - СЪРМИ, МУСАКА, ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ, КЮФТЕТА, КЕБАПЧЕТА,
ШНИЦЕЛИ, БОБ ЧОРБА, КИСЕЛО ЗЕЛЕ СЪС СВИНСКО ИЛИ ПИЛЕ

Нашите ястия са гаранция за добър вкус и качество – традиционни
за българската трапеза. За пълно меню, цени и поръчки:
www.nessiefoods.com, facebook.com/nessiefoods
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя
Адрес: 42124 Van Dyke Road, Sterling Heights, MI 48314
Работно време: понеделник: 9:00ч. – 20:00ч., вторник – четвъртък: 15:00ч. – 20:00ч.,
петък: 17:00ч. – 20:00ч., събота и неделя: 10:00ч. – 18:00ч.
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Адвокат Иван Груйкин – вашият
представител по въпроси,
свързани с българското право с
офиси в САЩ и София.
Разрешаване на имуществени,
административни и документни
въпроси в България.
За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика.
Автор на множество публикации в български печатни и електронни медии по
въпроси на съдебната система и върховенството на закона. Учредител и
председател на Гражданска инциатива „Справедливост“, от името на която води
едни от най-успешните съдебни дела в България срещу незаконните такси, както и
множество колективни искове на засегнати граждани. Чест гост на телевизионни и
радиопрограми по правни и политически въпроси.

Стоматологичен кабинет

Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com


Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит



Безплатна консултация



Офисът работи в събота и в неделя



Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак



Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.



Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове



Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300
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Phone: 586-202-4605
E-mail: info@BulgariansinDetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com

Aбонирайте се тук

С промо код

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят отговорност
за съдържанието на материалите. Изказаните мнения е
възможно да се различават от становището на
редакционната колегия. Авторските материали подлежат
на редактиране.

получавате 10% отстъпка от
всички абонаментни планове на

www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

BNT1,Evropa TV - RT,RING
TV - RT,
bTV Action - RT

16 Български Тв канала

27 Български тв канала и
още нещо

